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2020
Nieuwsbrief Koninklijke Fanfare St. Willibrord
Altijd al getwijfeld of je iets extra's gaat doen
voor de Koninklijke? Grijp je kans! Wij zijn op
zoek naar meedenkers en meedoeners.
Wat vinden wij belangrijk ? Dat je doet wat je leuk
vindt en je creatieve brein laat werken om onze club
nog mooier te maken. Nieuwsbrief maken?
Persberichten
schrijven?
Toermee
helpen
organiseren? Bloemenactie regelen? Leerlingen mee
begeleiden? Facebook en website bijhouden?
Enthousiast of nieuwsgierig geworden?
Grijp je kans en neem contact op via secretaris@koninklijkefanfare.nl.

Groep zes van BS Het Mozaiek heeft de afgelopen
zes weken volop genoten van de lessen met de
Blazersklas.
O.l.v. Peter Spierings hebben zij kunnen genieten
van het zelf muziek maken op een blaas
instrument.
Natuurlijk hopen wij dat meerdere leerlingen erg
enthousiast zijn geworden en zich aanmelden voor
een kennismakings abonnement.
Wie weet zit een van de toekomstige blaaskampioenen wel in deze groep.

Koninklijke talenten op het podium
Tijdens een druk bezochte voorspeelochtend en
intern solistenconcours in CC Bernrode lieten
aankomende muzikale talenten, in opleiding bij
Koninklijke Fanfare Sint Willibrord Heeswijk, van
zich horen.
In een volle repetitieruimte van de fanfare werd
het publiek verrast met goede optredens van 26
leerlingen.
In het eerste uur traden tijdens de
voorspeelochtend 11 startende leerlingen op:
Jari Otjens behaalde de 1e prijs bij de blazers en
Ties van Driel bij de slagwerkers. De
aanmoedigingsprijzen gingen naar Tjeu Rutten en
Twan van Kessel.
Daarna kwamen tijdens het intern solistenconcours
de meer ervaren leerlingen aan bod.
Hier ging de 1e prijs bij de blazers naar Kyra van Lieshout en bij het slagwerk
naar Hein Verhallen.
De aanmoedigingsprijzen gingen naar Lotte van de Wijst en Gijs Boeijen.
Ook benieuwd naar deze talenten? Kom op 19 april naar het Bernhezer
Solistenconcours dat wordt gehouden in CC Bernrode. Daar treden de beste
leerlingen op van de muziekverenigingen uit Bernheze.
Even nagenieten

Carnavalsconcert
Zondag
16
februari
11.11
uur:
De
Snevelbokkenstal
was
weer
gevuld
met
carnavalsgangers én muziekliehebbers.
Vanaf de start speelden alle muzikanten van de
fanfare, in opleiding én al opgeleid, jong én oud,
slagwerker én blazer een deun mee in de vele
muziekstukken.
Een
heel
gevarieerd
muziekprogramma vulde de stal met swingende en vrolijke carnavalsmuziek
Tijdens het officiële gedeelte liet oud-prins Guido dun Urste horen dat hij goed
geoefend had en, in navolging van Prins Driekus, voortaan ook
opperbazuinblazer genoemd mag worden.
Prinses Heidi d’n Urste liet horen dat ze al aan het trainen was geweest en zal
volgend jaar ongetwijfeld de onderscheiding van Opperbazuinblazer gaan
toevoegen aan haar medaillereeks.
Carnavalsconcert in beeld

Wist je dat
de Algemene Leden Vergadering is verplaatst
naar 31 maart?
een bloeiende vereniging blijft bloeien als de
leden betrokken blijven?
BS het Mozaiek het afgelopen jaar is
ondergedompeld
in
muziek
met
slagwerklessen,
Windkracht
6
én
de
Blazersklas?
Medio maart de leerlingen van groep vijf op BS
Sint Albertus gaan genieten van Windkracht 6
o.l.v. Peter Spierings?

Agenda
15 maart Slagwerk Solistenwedstrijd Berlicum
22 maart JMF Jeugd in Uden
31 maart 20.30 uur Algemene Leden Vergadering
Wat staat er verder op de agenda? http://www.koninklijkefanfare.nl/
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nijs102516@gmail.com toe aan uw adresboek.

